REGULAMIN
Uczniowskiego Klubu Sportowego „SKALAR”
§1 Członkostwo
Członkostwo w klubie określa statut zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Klubu z dnia 26.04.2017
roku.

§2 Prawa Członka
Członkowie w ramach przynależności do klubu poza uprawnieniami, o których mowa w statucie, mają
również prawo do:
Zgłaszania inicjatyw podejmowanych samodzielnie lub z innymi członkami klubu do zarządu
klubu.
2. Zgłaszania skarg i zażaleń dotyczących działalności klubu do zarządu klubu w celu rozpatrzenia.
1.

§3 Obowiązki Członka
Członkowie aktywnie uczestniczą w działalności klubu określonej w statucie jw. poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.

Uczęszczanie na zajęcia zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez trenerów i zatwierdzonym
przez zarząd na każdy kolejny rok szkolny.
Uczestnictwo w zawodach rekomendowanych przez trenerów.
Terminowe, comiesięczne opłacanie składek członkowskich.
Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez władze klubu.
Dbanie o aktualizację Książeczki Zdrowia Sportowca.

§4 Obowiązki Władz Klubu
Obowiązki władz klubu zostały określone w statucie klubu dostępnym na stronie internetowej
klubu: www.uksskalar.pl
W ramach nałożonych przez statut obowiązków, zarząd może przyznawać wyróżnienia i nagrody.
Głównie, wyróżnienia i nagrody są przyznawane za:
Osiągnięcia sportowe (kandydaci do nagród i wyróżnień są wyłaniani bezpośrednio przez trenerów
każdej sekcji).
2. Szczególną aktywność i inicjatywę skierowaną na realizację zadań statutowych klubu (kandydaci
mogą być zgłaszani przez członków, lub trenerów do zarządu, albo wyłaniani przez zarząd).
3. Postawę Fair Play, podczas zawodów i treningów (kandydaci mogą być zgłaszani przez członków,
lub trenerów do zarządu, albo wyłaniani przez zarząd).
1.

§5 Treningi
1.

Plan treningów dla poszczególnych sekcji jest ustalany bezpośrednio przez trenerów i
akceptowany przez władze klubu.

2.
3.
4.

Plan treningów jest podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej klubu.
Dzieci i młodzież uczęszczają na zajęcia sekcji do której zostali zakwalifikowani.
Wszelkie zmiany sekcji są możliwe jedynie w porozumieniu i za zgodą trenerów.

§6 Składki
Składki są płatne w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca bezpośrednio na rachunek bankowy klubu, którego numer jest podany na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej klubu.
2. Składki są wpłacane co miesiąc przez okres 12 miesięcy roku kalendarzowego.
3. W przypadku zwłoki w opłacaniu składek władze klubu mogą zastosować następujące kary:
1.

•
•
•
•
4.

zwłoka jednomiesięczna – kara upomnienia;
zwłoka dwumiesięczna – kara upomnienia i/lub zawieszenia w prawach członka klubu;
zwłoka trzymiesięczna - kara zawieszenia w prawach członka klubu;
ponad trzy miesiące - automatyczne wykluczenie członka z klubu;

Na pisemny wniosek członka klubu skierowany do zarządu może nastąpić czasowe zawieszenie
płatności składek.

§7 Badania Lekarskie
1. Członkowie klubu są zobowiązani do dostarczenia książeczki zdrowia z aktualnym orzeczeniem

lekarza medycyny sportowej o zdolności do uprawiania dyscypliny ~ pływanie sportowe.
2. Terminy kolejnych wizyt i badań w celu uaktualnienia zaświadczenia o zdolności jw. są ustalane
przez członków indywidualnie, a książeczki zdrowia sportowca muszą być dostarczone do klubu
przed upływem terminu poprzedniego orzeczenia.
3. Brak aktualnych badan lekarskich powoduje konieczność przerwania treningów oraz uniemożliwia
udział w zawodach.

§8 Inne Postanowienia
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Uczestnicy treningów są zobowiązani do przestrzegania zasad korzystania z pływalni określonych
przez OSiR Ursus.
Zachowanie naganne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego podlega karom od upomnienia
poprzez naganę i czasowe zawieszenie w prawach członka, aż do wykluczenia z klubu włącznie.
Decyzja jest podejmowana przez władze klubu w zależności od stopnia szkodliwości popełnionego
wykroczenia.
Używanie alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających jest surowo zabronione i podlega
karze natychmiastowego wykluczenia z klubu.
Wszelkie czyny karalne podlegają jurysdykcji organów państwowych.
Za bezpieczeństwo uczestników w drodze na trening oraz powrotnej odpowiadają rodzice i
opiekunowie.
Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Wszelkie skargi powinny być kierowane do władz klubu na piśmie, lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres podany na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

